
Admin Panel 
Kullanım Klavuzu  



14.Proje Yayınlama Ekranı 

15.Bloglar Ekranı 

16.Yeni Blog Ekleme Ekranı 

17.Blog Düzenleme Ekranı 

18.Blog Görsel Ekleme 

19.Blog Yayınlama Ekranı 

20.Özel Bloglar İçin Numara Projesi 

Seçimi 

21.Analiz  Ekranı 

21.1.Analiz  Ekranı 

22.Analiz  Görselleştirme Ekranı 

Önemli Hatırlatmalar 

İÇİNDEKİLER 

1.Login Ekranı 

2.Anasayfa Ekranı 

3.Kullanıcı Ekranı 

4.Yeni Kullanıcı Ekleme Ekranı 

5.Projeler  Ekranı 

6.Yeni Proje Ekleme Ekranı 

7.Proje Düzenleme Ekranı 

8.Proje Açıklama Ekleme 

9.Proje Görsel Ekleme 

10.Özel Projeler İçin Numara Ekleme 

11.Özel Proje Numara Düzenleme 

12.Proje Açıklaması ve Görseli Düzenleme 

13.Proje Ön İzleme Ekranı 

 



‘Üye Ol’ butonuna tıklayarak hesabınızı oluşturmaya 
başlayabilirsiniz. İlk kez kayıt oluyorsanız 6 ay 6 proje ücretsiz 
kullanım hakkınız bulunmaktadır. 

1.Giriş Ekranı 



Üye Ol Ekranı 

Kurum Oluşturma 

Bu kısma kurum ismi girilir. 

Kurumun web site adresi  
veya 

 iletişim e-mail adresi girilmelidir. 

Bilgiler doldurulduktan sonra kurum 
yöneticisi oluşturma ekranına geçiş yapılır. 



Üye Ol Ekranı 

Kurum Yöneticisi Oluşturma 

Kullanıcının adı ve soyadı girilmelidir. 

Sisteme giriş yaparken kullanılacak ve 
hesap aktivasyon linkinin gönderileceği 

e-mail hesabı girilmelidir. 

Sisteme giriş yaparken kullanılacak 
olan şifre oluşturulmalıdır. 

(Şifre uzunluğu en az 5 olmalıdır.) 

Kullanıcı telefon numarası  
veya 

Kurum telefon numarası girilmelidir. 

Hesabınızı tamamlamak için ‘Videa 
Üyelik Sözleşmesi’ ni okuyup kabul 

etmeniz gerekmektedir. 



Bu kısımda kurumunuzun 
ismi görüntülenir. 

Bu butonu kullanarak menü kısmı 
kapatılıp ekran genişletilir. 

Hesap bilgilerini düzenlemek 
için bu kısmı kullanılır. 

Bu kısımda kullanıcı ismi 
görüntülenmektedir. 

Ana Sayfa 



Kurum içinde eklediğiniz 
kullanıcılar buradan 

görüntülenir. 

Durumu aktif olmayan 
kullanıcılar sisteme giriş 

yapamazlar. 

Kullanıcı bilgileri, yetkisi ve aktiflik 
durumunu düzenlemek için bu 

alan kullanılır. 

Kurum için yeni kullanıcı 
eklemek için ‘’Yeni Kullanıcı 
Ekle’’ butonunu kullanılır. 

Kullanıcı Ekranı 



Kullanıcının giriş yaparken 
kullanacağı e-mail adresi. 

Giriş yaparken 
kullanılacak olan şifre. 

Telefon numarasının 
sonunda dahili numara 

da eklenebilir. 

• Kullanıcı yetkileri 
için iki seçenek 
mevcut. 

• Kurum Yöneticisi 
kullanıcılarda dahil 
olmak üzere tüm 
düzenlemeleri 
yapabilir. 

• Kurum Editörü 
sadece proje ve 
blog sayfalarında 
düzenleme 
yapabilir.  

Kullanıcının sisteme giriş 
yapabilmesi için durumunun 

aktif olması gerekir. 

Yeni Kullanıcı Ekleme Ekranı 



Yeni proje ekleme ve projeleri 
görüntüleme ekranı. 

Proje içeriklerini 
düzenleme ekranı. 

Proje analiz ekranı. 

İki farklı tipte proje 
oluşturulabilir. 

Yayınlanmamış projeler listede taslak 
olarak görüntülenir. 

Projeler  Ekranı 



Projeye buradan isim verilir. 

Projenin yayından kalacağı tarih 
ve saat buradan ayarlanır. 

• Proje tipi sadece yeni proje oluştururken seçilir.  
• Genel projeler Videa uygulamasını kullanan tüm kitleye açıktır. 

Yayınlamak için onay gerektirir  ve Genel Proje Fiyatlandırması 
vardır. 

• Özel projeler ise sadece kurumun projeye atadığı numaralar 
tarafından görülebilir ve yayınlamak için onay gerektirmez. 

Proje oluşturduktan sonra 
düzenleme ekranına geçiş yapılır. 

Yeni Proje Ekleme Ekranı 



Eğer projede herhangi bir fikir 
paylaşılmamışsa proje buradan silinir. Eklenen açıklamalar ve resimlerin nasıl 

duracağını yayınlamadan buradan bakılır. 

Proje adı veya bitiş tarihiyle ilgili değişiklik 
yapıldığında kaydetmek gerekir. 

Proje Düzenleme Ekranı 



Projeye her biri 400 karakter 
uzunluğunda 5 açıklama eklenebilir. 

Açıklama ve başlık en çok 400  
karakterlik bir metinden oluşmalı. 
İstenirse web linki de eklenebilir. 

Bu kısımdan açıklama kayıt 
edilir veya iptal edilir. 

Proje Açıklama Ekleme 



Projeye 3 farklı resim yüklenebilir. 

Dosyadan seçilen resmin ismi 
burada görüntülenir. 

Yüklenecek resmi seçmek için 
buraya tıklanır. 

‘’Dosya Yükle’’ ye tıklanarak 
resim yüklenmiş olur. 

Proje Görsel Ekleme 



Proje numaraları sadece özel 
projelere eklenir. 

Numaralar MS Excel dosyasının ilk sütununda 
olacak şekilde yüklenir. 

Özel Projeler İçin Numara Ekleme 

Dosyadan seçilen Excel dosyasının ismi 
burada görüntülenir. 

Yüklenecek dosyayı seçmek 
için buraya tıklanır. 

1 

2 



Eklenmiş olan numaralar 
burada görüntülenir. 

Özel projede istenmeyen 
numaralar buradan kaldırılabilir. 

Özel Proje Numara Düzenleme 

Yeni numara ekleme 
ekranına buradan gidilir. 



Açıklama düzenleme veya silme 
işlemi buradan gerçekleştirilir. 

Görsel buradan indirilip 
görüntülenir veya silinir. 

Proje Açıklaması ve Görseli Düzenleme 

Önceden eklenmiş açıklamalar 
burada görüntülenir.  

Önceden eklenmiş görseller burada 
görüntülenir.  



Projeye görsel ve açıklama eklendikten sonra 
nasıl göründüğüne buradan bakılır. 

Proje Ön İzleme Ekranı 



Projeyi yayınlamak için ‘’Projeyi 
Yayınla’’ butonuna basılır. 

• Genel proje ve genel bloglar için yayınlanmadan önce Videa 
onayı gereklidir. Ve fiyatlandırma için iletişime geçilmesi 
gerekir.  

• Evet’i seçerseniz talebiniz Videa’ya ulaşacaktır. Gerekli 
kontroller yapıldıktan sonra proje/blogunuz onaylanacaktır. 

• Onaylandıktan sonra proje/blog değişiklik yapılamaz hale gelir.  

Proje Yayınlama Ekranı 



Yeni blog ekleme ve 
bloglarınızı görüntüleme 

ekranı. 

Yayınlanmamış projeler 
listede taslak olarak 

görüntülenir. 

Bloglar iki farklı 
tipte oluşturulabilir. 

Proje içeriklerini 
düzenleme ekranı. 

Yeni blog buradan 
eklenir. 

Bloglar Ekranı 



• Blog tipini sadece yeni proje oluştururken seçebilirsin.  
• Genel bloglar  Videa’yı kullanan herkese açıktır ve 

yayınlamak için onay gerektirir. 
• Özel bloglar ise sadece kurumun önceden eklemiş 

olduğu özel projelere atadığı numaralar tarafından 
görülebilir ve yayınlamak için onay gerekmez. 

Bloglar buradan isimlendirilir. 

Blog oluşturduktan sonra 
düzenleme ekranına geçiş yapılır. 

Yeni Blog Ekleme Ekranı 



Blog adında değişiklik 
yapıldığında kaydetmek gerekir. 

Blog açıklaması(içeriği) buraya istenilen 
yazı tipi ve fontta yazılabilir.  
İstenirse web linki de eklenebilir. 

Açıklama yazdıktan sonra 
kaydetmek gerekir. 

Blog Düzenleme Ekranı 



Bloglara sadece 1 görsel 
yüklenebilir. 

Dosyadan seçilen resmin 
ismi burada görüntülenir. 

Yüklenecek görseli seçmek için 
buraya tıklanır. Yüklenecek 

dosya formatı .jpeg .jpg .png 
.mp4 olmalıdır. 

‘’Dosya Yükle’’ ye tıklanarak resim 
yüklenmiş olur. 

Blog Görsel Ekleme 



Blogu yayınlamak için  
‘’Blogu Yayınla’’ butonuna basılır. 

• Genel proje ve genel bloglar için yayınlanmadan önce Videa onayı 
gereklidir.  

• Evet’i seçerseniz talebiniz Videa’ya ulaşacaktır. Gerekli kontroller 
yapıldıktan sonra proje/blogunuz onaylanacaktır. 

• Onaylandıktan sonra proje/blog değişiklik yapılamaz hale gelir.  

Blog Yayınlama Ekranı 



Bu alan sadece özel bloglar da görünür. Özel 
blogu hangi projedeki kişilerin görebileceğini 

buradan seçilir. 

Tüm alanlar doldurduktan sonra 
blogu yayına alanabilir. Özel bloglar 

için Videa onayı gerekmez. 

Özel Bloglar İçin Numara Projesi Seçimi 



Projeye hangi tarihte kaç 
fikir yollandığını burada 

görüntülenir. Projeye katılabilen 
kullanıcıların katılım oranları. 

Projeye katılabilir 
olan kullanıcı sayısı. 

Kaç kişinin fikir verdiğini ve 
projede toplam kaç fikir olduğu 

burada görüntülenir. 

Analiz Ekranı 



Projeye katılan kişiler 
burada görüntülenir. 

Proje bitiş tarihinden sonra Videa’nın size verileri 
analiz ettiği rapor buradan indirilip incelenebilir. 

Proje bitişinden sonra kullanıcılardan gelen fikirler 
görselleştirilmiş olarak buradan incelenebilir. 

Analiz Ekranı 



 
Ağ grafiklerini kullanmak son derece kolaydır: 
• Grafiği mouse ile tutup hareket ettirebilirsiniz.  
• Node’lar kelime/temaları, büyüklükleri frekansları, aralarındaki bağlar ise birlikte 

kullanımlarına işaret eder. 
• Uzaklaştıkça baskın kelime/temalar, yakınlaştıkça detay kelime/temaları 

inceleyebilirsiniz. 
• Seçtiğiniz node/nodelarla ilişkili fikirler ekranın sol tarafında listelenir.   

 

Analiz Görselleştirme Ekranı 



Önemli Hatırlatmalar 

• Özel bir projeyi silerseniz ve bu projenin numaralarını kullanan özel bir blog var 
ise o blog da silinecektir. 

 
• Proje ve bloglar da görsel eklenmezse, yayınlama yapıldıktan sonra uygulamada 

görüntülenmeyecektir. 
 

• Özel projeyi uygulamanızda görebilmeniz için numaranız projeye eklenmiş 
olmalıdır. 

 
• Genel proje ve bloglar yayınlanmak için Videa onayı gereklidir. ‘’Yayınla’’ 

butonuna bastıktan sonra talebiniz Videa’ya ulaşacaktır. Gerekli kontroller 
yapıldıktan sonra proje/blogunuz onaylanacaktır. 
 

İletişim Bilgileri 

E-mail: info@videadom.com 
Whatsapp Destek Hattı: (537) 737 08 72 
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